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Introduction 
 لتمهيد:ا   

ائنا املواطنين حول املدح.   نلفت أنظار القراء والدارسين في هذه املقالة إلى قصيدة من انتاجات شعر

وصاحب هذه القصيدة، شخصية علمية وأدبية معروفة بين الباحثين والدارسين، في نيجيريا خاصة 

إفرقيا عامة.    و

شيخ محمد ميزوٜري بن العارف هو الشيخ محمد الناصر بن محمد املختار بن محمد ناصر الدين بن ال 

)مالم كبر( ويتصل نسبه إلى قينان، بن أنوش، بن شيث، بن آدم عليه الصالة   باهلل الشيخ أحمد املختار 

 .36والسالم

افق  1333الشيخ الكبري يوم الخميس، في شهر شوال عام )  ولد    م1912هـ، املو
 
رنغ

ُ
 (Guringa) ( في غ

ِرنغاوا
ُ
 37.وهي من ضواحي مدينة كنو(Guringawa)  أو غ
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ABSTRACT 
Attempt is made in 

this paper to examine 

the impacts of the 

selected poem of 

Sheikh Nasiru Kabara, 

one of the Arabic 

poems writers in 

Nigeria, the paper has 

been motivated to 

write on this topic so 

as to appraise the 

degree and level of 

Arabic literary 

production in  Nigeria 

and Africa at large, 

and also to appraise 

the Arabic Literature 

with regard public 

Researchers  in poems 

of the Sheikh Nasiru 

Kabara (Kano). The 

paper also looks at the 

stylistic features of 

the poem such as the 

structure,  
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( سنة، وصلى عليه تلميذه الشيخ 82م(، عن )1996من أكتوبر  4هـ/ 1416من جمادى األولى سنة ) 21توفي بعد أن أصيب بمرض ليلة الجمعة،  

يا  –قبيل صالة الظهر  –يوسف بن عبد هللا مكوراري، ودفن في يوم السبت 
ْ
غـِغنـ

ْ
يـ  38في مدينة كنو.  Ma)(igiginyaودفن بمقبرة )م 

" تقع في سبع وعشرين بيتا أيا برق إما جئتونحن في هذا الصدد، نتناول إحدى قصائده بالدراسة األدبية موجزة، وهي من البحر الطويل بعنوان "

أبرز ما كمن في قلبه من املحبة له واشتكى تحدث فيها الشاعر عن مشاعره املدحية   وأمله وعواطفه تجاه الشوق والغرام لخير خلق هللا سبحانه وتعالى، و

 البعد الذي سده عن لقاء بقعة محبوبه الفرد بعد الخالق الجبار،

 : / املقدمة1

صلى هللا عليه  -مهد الشاعر لقصيدته بإظهار ما يخطر بباله من املحبة والشوق والغرام، بإرسال البرق وأمره بقراءة السالم على أنور الخلق النبي     

السالم، ولو حظي  اإلنسان بوفرة ما تجدي بها الدنيا، من األموال واألوالد وغير ذلك، وصرح كذلك في  وإخباره بأن العيش ال يطيب بدونه عليه   -وسلم

ي قلبه  مخاطبته للبرق بأن يقول له بأنه غريق في بحر الحب، ومتيم وأسير من أجل هذا الحب والبعد عن املزور. وأظهر أحاسيسه املدحية املقرة ف

 عقله على ما يعانيه من عيشه بعيدا عن هذا املحبوب املتصف باألخالق الحميدة، اسمع إليه حيث يقول:       مشيرا إلى اشتياقه ملحبته وذهاب

 ور الـمتجــــــــردأيــــــــــــــــا برق إمـــــــــــــــا جئت نحو حمـــــى نجد *** فأقــــــــــــري سالمــــــــــــــــي أنـــــــــــــــ -1

 ــــــــــدـــــــــــــــي له ما طـــــــــــاب عيشــــــــــــي  دونــــــــــه *** ولو جادت الدنيـــــــــــا عليَّ بمــــــــــا تجـوقولــ -2

 39أس ى من شدة الحب والبعدوقولــــــــــــــي لـــــــــــه إنـــــي غريــــــــــــــق متيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  *** حليف  -3

 / إظهار التمني:2

وأشار فيها تلخص الشاعر بعد املقدمة إلى بيان ما في قلبه من اآلمال والرجاء الكامنة التي دفعته إلى التفكير في نظم هذه القصيدة التي أمامنا،       

من وطأ الثرى بقوله: "نبي الهدى النجم الوقود محمد" وجسد األيام   بألفاظه املختارة املناسبة في مثل هذا املوضوع، فأنشد وطلب من يوصله إلى خير 

ووصفها بأنها مواعيد مشبهة بمواعيد رجل يسمى عرقوبا وهو رجل كثير مخالفة الوعد،    -صلى هللا عليه وسلم  -بأنها تواعدته مواعيدا في لقاء الرسول  

: إلى م، وحتى م؟ وملا تيقن عدم اإلجابة منها، حاول أن يسلي نفسه بالكلمات التي وشرع يسأل نفسه بالتساؤالت التي ال يحصل على إجابتها بقوله

 اختارها واستعملها في هذه العاونة.

اية حيث تم يئسه وسأل نفسه أيمكن أن تصدق هذه اآلمال التي أتمناها بعد أن كان اليأس كاذبا؟ ومع هذا حاول أن يشهد نفسه واملالئكة بأن غ   

، وجاهد نفسه أن يظهر شدة حبه وفخامة حزنه، وطلب منها الصبر لتطمئن على ما -صلى هللا عليه وسلم-رى خير األنام وهو النبي محمد مناه هو  أن ي 

ع  و ال يستطيقدر هللا لها موضحا شدة الحب وغاية الحزن، وجملة القول أنه استفهم نفسه هل لها استطاعة على مكابدة األوصاف التي يعانيها في قلبه أ

 ذلك؟ اسمع إليه حيث يقول:        

 ـدومن لـــــــــــي بلقيــــــــــــا خيــــــــر من وطأ الثرى *** نبي الهدى النجـــــــــــــــم الوقــــــــــود محمـــــــــ -4

 ـــد  *** مواعيد عرقوب ولـــــــــــــــم تــــــــف بالعهــــــــــــدتواعــــــــــــــــدت األيـــــــــــــــــــــــــام لقيــــــــــــــــــا محمـــــــ -5

 ـوردــــــــــــــــــــــــوه بالــــــــــــــــــــــــــإلى م وحتى م التالقــــــــــي وهــــــــــــل لنـــــــــــــــــــا؟  *** بــــــــــــــــزورة مــــــــــــــأواك املفـــ -6

 
 

 

 

 

connotation and denotation. The paper has been divided into sections. Section one covers the 

introduction, Section two discussed the life History of Sheikh Nasiru Kabara,  the author of the 

selected poem and the contribution that poem, and it focused on the eloquent, ethical analysis, 

and the strong classical Arabic literature, and  context on the Sheikh. Finally, the conclusion tried 

to summarize the main features of what has been discussed in the research. 
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 ـــــدوهل تصدق اآلمــــــــــــال واليأس كـــــــاذب؟ *** وهـــــــــــل لـــــــــــي قريبـــــــــــــــا زور مـــــــــرقد أحمــ -7

 ــــــر األنــــــــــــــــــــــام محمــــــــــــــــــــــــدشهـــــــــــــــــــــــــــــدت وأشهدت املالئك أننــــــــــــــــي  *** منـــــــــــــاي  أرى خيـــــــــــــ -8

 ــى النعل فوق العرش بالعز واملجدنبـــــــــــــــــــــي عال واملعلــــــــــــــــــــــوات ألهلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  *** علـــــــــــ -9

 40وحزنـــــــــــــي  هائــــــــــــــــــج  *** فصبـــــــــــري  فـــــــي عكس وحزنــــــــــــــــي  في طــــــرد أأصبر عن حبـــــــــــــي -10

 :/  ذكر صفات خير الورى 3

ألفكار الدالة على تمييزه أخذ الشاعر إظهار نعوت خير الورى في أبيات عديدة يسلك بها سلوك املادحين املعروفين بجودة املدح وقوة الباع وتعمق ا    

صلى هللا عليه -بسائر الناس، حيث وصفه بالعلّو فوق الكيوان عند ارتقاءه، وهو املشهد الفرد ال يساويه أحد في جميع الكون وذكر كذلك أن النبي 

 رأى ربه بالعين والجسم على اليقظة ال في النوم، وقال إن سر ذلك املذكور هو وحده يعرفه. -وسلم

إنك    -صلى هللا عليه وسلم-أظهر الشاعر كذلك بأنه مخلوق ملدح النبي  وقد      بعد أن معرفته الثناء الوارد في القرآن الكريم في قول هللا تبارك وتعالى "و

أنه خير العاملين جميعهم وال أحد ي ستطيع أن  لعلى خلق عظيم" ويصرح أن غاية علم املخلوقات في وصف النبي صلى هللا عليه وسلم بأنه إنسان و

 يحص ي أو يعد فضائله، اسمع إليه حيث يقول: 

11-  
 
ان ْيـــــــــــو 

 
 حيــــــن رقيــــه  *** إلى الـملئ األعلــــــــــــــــــــى لـمشهــــــــــــــده الفــــــــــــــــــــــرد 41نبـــــــــــــــــي عال الك

ه والســــــــــــــــــــر في ذلكـــــــــــم وحـــــــــــــــــديهنــــــــــــــاك رأى بالعين والجسم  -12  ربـــــــــــه  ***علــــــــــــــــى نب 

أنى لـمخلـــوق بمدحـــــــــك بعدمـــــــــــــــــــــا  *** قداثنــــــــــــى عليك الذكر بالخلق واملجـــــــــــــــــــد -13  و

 ـــددلخلق فيك جميعهـــــــم  *** بـــــــــــــــأنك إنســـــــــان الوجـــــــــــــــــــــــــــــود الـمجـــــــــــــــــــــوغاية علم ا -14

إنـــــــــك خيــــــــــــر العالـمـــــين جميعهــــــــــــم  *** وفضلــــــــك ال يحصـــــــــــــــــــى بعـــــــــ -15  42ــد وال حــــــــــــــــــــدو

أقسم على لك بامللك الفرد وأشار على أن كل من كان في العالم مغترف من بح        ر املمدوح   واستمر يقول: فلوال هذا النبي لم تكن ولن تكون هذه األمة و

 ولو غاب هذا املمدوح غاب جوهر جميع الكون، ثم أردف قوله: 

هللا عليه وسلم يفتدى لفداه بنفسه وأمه وجدته وبناته وأوالده وبأبيه وجده، ويذكر كذلك بأن ما أورد من الصفات له قليل  ولو كان النبي صلى        

بالعبارات  فداءه فيه وهو امرؤ مقل والرسول سيده ويرجوا قبول ما أورد فيها من األوصاف ويشتكي ويحه في جميع املذكور إن قابله بالرد معبرا فيها

 السلسة عند تناولها وتوظفها في شكلها ومضمونها. السهلة

 ــــــــــــرد ولوالك لوالك العوالــــــم لـــــم ولـــــــــــــــن  *** تـــــــــــــــــرى أبــــــدا أقسمـــــــــت بالـملك الفــــــــ -16

 جوهرنــــــــــــا الفـــردفمن بحرك الطامي تمد جميعهـــــــــم *** ولو غبت حينــــــــــــــــــا غاب  -17

 الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفديتك لــــــــــــو تفدى بأمي وجدتـــــــــــــــــــــي  *** وبنتــــــــــــــــــــــــــــي وأوالدي وبــــــــــــاألب و  -18

 ـني امـــــــرؤ  *** مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــل وهذا سيـــــــــــــــــــــدي غايــــة الجهـــــــــــدقلـــــــــــــــــيل فدائي فيــــــــــك لكنــ -19

 43ــــــــــــردــــالــــومن جودك املفضال أرجو قبوله  *** فويحــــــــــــــــــــــــي  إن قـــــــــــــــابلت ذلــــــــــك بــــــــــــــــــــــ -20

 / الرد على الالئمين:4

أخذ الشاعر يتحدث عن الناس عموما وعن الالئمين خصوصا، وقسمهم إلى أقسام وصرح بأن منهم من يقول إنه ضال على ما كان فيه من الود      

أجابهم بعبارة مبرئة بقوله: "كال دعوني   بإساءة ظنهم له، وذكر كذلك من قائل في هذه الظنون إنه مبتدع وتارك طريق الشوق والذوق والجد، حيث
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ل هي على وفق فإنني أظن بخير العاملين محمد، ظنونا" فأشار إلى أن ضاللته ضاللة أهل الحب في ذات املمدوح، إذن فال تكون بدعة وال شيئ يالم فيها ب 

أفة وحب من أحبه داعيا للناس إلى سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم، وأظهر حماسته وحبه لخير خلق هللا سبحانه وتعالى مل ا يصفه من الكرم والر

 تصفية املحبة له، فوضع الخطة الواضحة بدون توقف باطل وألفاظ واضحة سلسة، وذات معان نافية للريب والشكوك. ويقول في هذا املعنى:   

 ــــــــــــــــــــــــــت فيه مــــــــــــــن الـــــوديظن بي النــــــــــــــــاس الظنون فقائــــــل  *** ضللت على ما كنـــــــــ -21

 ومن قائـــــــــل إنـــــــــي ابتدعت وقائـــــــــل  *** تركت طريق الشــــــــــــــــــوق والذوق والوجـــــــــــــــــد -22

 ـــــــــــــــــدــــــي  *** أظــــــــــــــــــــــــــــــن بخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر العالــــــــــــــــميـن محمــفقلت لهــــــــم كـــــــــــــــال دعونــــــــــــــي  إننــــــ -23

ــل الحـــــــــــــب في ذات أحمــــــــــــدظنونــــــــــــــــا تنـــــــــــــــــــــاجيني بــــــــأن ضاللتــي  *** ضاللـــــــــــــــــــــــــــ -24  ــــة أهــــــ

 44ولم أبتدع لكـــــــــــــن على وفق سنتــــــــي *** ابـــــتدعت فنــــــــــــــــــــــون الحــــــــب في ذات أحمــــــــــد -25

 / املناجات إلى خير الورى:5

هار جمل أشار بها على ما كان عليه من الضاللة في محمبة الرسول صلى هللا عليه وسلم فهو هداية كل الناس إضافة إلى ذلك لجأ الشاعر  إلى إظ      

ذكر أن  وأومأ يرجي أن يشهد طيبة الذي طاب عهدها وعساها أن تفي هذا الوعد يوما من األيام إن أمكن حتى يطوف ببيتها ويشرب من أحلى مشاربها و 

 ونائل هذه هو الفائز بالقصد. اسمع إليه يقول:ذلك هو مرمى كل نفس وسؤلها 

 ــــــــميـــــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــــــــــــــدفهـــــــــــــــا أنا ضـــــــــــال في محبة مــــــــن بـــه  *** هــــــــدايــــــــــة كـــــــــــــــــــل العالــــــ -27

 في طيبة طاب عهدها  *** عساهــــــــــــــا تفي يومــــــــــــــــا بذالكــــــــــــــم العهــــــــــــــــــدعس ى أن أرى  -28

تـــــــــــه العليــــــــــــا أطـــــــــــــــــوف ببيتهــــــــــــــــــا  *** وأشرب مـــــــــــــــــــــن أحلـــ -29
ّ
 شاربهـــــــــــــــــــــا جهـــــــــــــــدـــــــــــى مومك

 45ز بالقصــــــــــــــــــدوذلك مرمى كـــــــــــــــــل نفس وسؤلهــــــــا  *** ومـــــــــــن ناله يومـــــــــــــــــا فقد فـــــــــــــــــــــــا -30

ايينه بما تذوق من ريا واستمر يقول:  سالم على من أذهب عقله واستعبده         بخده وغطي شغاف قلبهن ويقول وهللا إن حبه في كل مفاصله وشر

شاء الشهج والوجد، وهو كذلك يتحر إذا سمعت أناه ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من اهتزاز أركانه واصباب دموعه، ويوص ي الناس إلى من 

ائمه وذنوبه بسبب مدحه وأن يكتب هذا املدح في ديوان املداح  فوزا بالنعيم املخلد عليه أن يتخذ مدح النبي زاده و  تراه ذاكرا بأنه يرجوا أن تحط جر

 وأن يقرأ حمده. حيث يقول:   

ى شغاف القلب مني سوى الخــــــــــــــــــــــــــــد -31
ّ
 سالم عــــــــــــلى من تيمتنــــــــي بخدهـــــــــــــــا  *** وغط

 ــــــوجـــــــــــــدـــــرى حبه وهللا في كـــــل  مفصل  *** وذّوقــــــــــــــــــــــــت ريــــــــا ذلــــــــــك الشهـــــــــد بالــــــــــجــــــــ -32

 ـالم إلى خلــــــــــــــــــــــــــــــــدإذا سمعت أذنـــــــــــــــاي  ذكـــــــــر محمــــــــد  *** نمت ذاك مــــــــن وقـــــــــع الكـــــــ -33

 ـد بيـــــــــــــــــت الــمقصــــــــــــــــــــــــدفتهتــــــــــز أركانــــــــــــي وينصب مدمعــــــــــــــــي  *** وينشـــــــــــــد بالتغريـــــــــــــــــــــــــــــــ -34

 ــــــــــــــــــدـــــــــم الـمخلد  *** عليــــــــــــــــــــك بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدح الهاشمـــــــــــــــــي محمــــــوإن شئت فوزا بالنعيــ -35

ائمــي  *** ويرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم في ديـــــ -36  46ـــــــــــــــوان مداحـــــــــــه حمــــــــديبمدحيه أرجــــــــــــــو أن تحط جر

 / املقطع أو الخاتمة:6

ائدها ختم الشاعر قصيدته بإلقاء الصالت والتسليم على النبي متى ما أنشد املادحين له راجعا إلى مطلع قصيدته مشيرا إلى أهمية هذا املطلع و        فو

 في القصيدة نفسها وفي الديوان عامة. بقوله:

 
 

 

 

 

 

 



 

TIMBOU-AFRICA ACADEMIC PUBLICATIONS 
AUGUST, 2022 EDITIONS, INTERNATIONAL JOURNAL OF: 

 

TIJSSRA 
253 

SOCIAL SCIENCE RES. & ANTHROPOLOGY VOL.  10 

ISSN: 2977-5745 

 47صالتي وتسليمـي عليه متــــى شدوا  *** أيــــــــــــــــــــــــــــــا برق إما جئت نحو حمــــــــــــــــى نجــــــــــدي -37

والقصيدة وقد أظهر الشائر عبر أبيات القصيدة عبقريته املتينة في استمال الثروة اللغوية وطاقته املدحية مصرحا على الكفاح والقوة الشعرية،      

 تعكس لنا خبرته اللفظية واملعنوية على أساس بيئته األدبية واإلسالمية. 

 / التقويم الفني للقصيدة:7

جدى"  تتميز القصيدة بحسن املطلع بالتناسب بين شطري البيت في معاني األلفاظ خاليا من الكلمات التي تدل على الضعف نحو "أيا" و "حمى" و "ن       

 على أساس الشطور التي وضعها النقاد كما أشار إليها الدكتور محمد التونجي إضافة إلى شدة االرتباط باملوضوع حيث يقول:      و  "فأقري سالمي"

 ـمتجــــــــردور الأيــــــــــــــــا برق إمـــــــــــــــا جئت نحو حمـــــى نجد *** فأقــــــــــــري سالمــــــــــــــــي أنـــــــــــــــ          

  ونالحظ حسن التخلص عند الشاعر في هذه القصيدة بدون التكلف وفي لطف خفيف حتى ال يشعر السامع باالنتقال فيجد نفسه في املوضوع الثاني   

أينا كيف استهل القصيدة بإظهار حبه وشوقه العميق إثر إرسال البرق، وتخلص إلى الحديث عنما في  حسب ما يراه الدكتور أحمد أحمد بدوي وقد ر

 قلبه من التساؤالت التي ال يحصل على إجابتها من لقاءه خير من وطئ الثرى 

 ـدومن لـــــــــــي بلقيــــــــــــا خيــــــــر من وطأ الثرى *** نبي الهدى النجـــــــــــــــم الوقــــــــــود محمـــــــــ 

 ــــــــــــام لقيــــــــــــــــــا محمــــــــــد  *** مواعيد عرقوب ولـــــــــــــــم تــــــــف بالعهــــــــــــدتواعــــــــــــــــدت األيـــــــــــــ 

 ـــــــــــــوه بالـــــــــــــــــــــــــــوردــــــــــإلى م وحتى م التالقــــــــــي وهــــــــــــل لنـــــــــــــــــــا  *** بــــــــــــــــزورة مــــــــــــــأواك املفــــ 

 ـــــــدوهل تصدق اآلمــــــــــــال واليأس كـــــــاذب *** وهـــــــــــل لـــــــــــي قريبـــــــــــــــا زور مـــــــــرقد أحمـــ 

 *** منـــــــــــــاي أرى خيـــــــــــــــــــر األنــــــــــــــــــــــام محمــــــــــــــــــــــــد شهـــــــــــــــــــــــــــــدت وأشهدت املالئك أننــــــــــــــــي  

القلب   وهذا تخلص جيد مرتبط بما في قبله بدون أن يشعر القارئ باالنتقال، إلى أن بدأ في الحديث عن حبه وشوقه من قبل االلتزامات الخامنة في    

 إلخ.

ودة هذه القصيدة حسب مالحظات الباحث الوحدة املوضوعية حيث تميزت بالتزام التناسق، واالرتباط، واإلتصال بين أجزاء األبيات حيث  ومن ج  

ارئ بعده  سلم كل بيت إلى صاحبه في املعنى والروح وعند االنتقال من معنى إلى آخر. و في مقطع القصيدة حاول الشاعر أن يختمها بما ال ينتظر الق

ائمه بسبب هذه األمداح وملقيا صالته وتسليمه على خير الو ب  رى قية الكالم فأخبر األمة بأوصاف الرسول صلى هللا عليه وسلم راجيا أن تحط جر

ائعة.  راجعا إلى مطلع قصيدته الر

لثنائية يصلح ملعظم املوضوعات الشعرية وقداختار الشاعر للقصيدة البحر الطويل دون غيره من األوزان العروضية ملا يتميز من تمام األجزاء ا    

عنى، وخصوصا األمداح التي تتناول أهم الشخصيات في املجتمع وكذلك قافية القصيدة وردت شريكة للوزن ومتمكنة في مكانها من البيت يتطلعها امل

اترة حيث  تتقارب أشكال ما قبل رويها وتوالي حركة رويها. مع االرتباط بها بما قبلها  وهي سلسة املخرج وكالشيئ املنتظر املوعود به فجعلها متو

ملدحية وتتميز القصيدة بدقة األوصاف على املستوى اللغوي حيث استطاع الشاعر أن يختار األلفاظ واملفردات السهلة على تأدية أفكاره ومشاعره ا  

املعنى ومن هذه الكلمات: غريــــــــــــــق، ومتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم، وحليف أس ى، بدون تكلف وهي تمتاز بالجزالة والطالوة، باالضافة إلى سهولة املخرج واأللفة في 

إنســـــــــان الوجـــــــــــــــــ ، و
 
ان ْيـــــــــــو 

 
الحــــــــب،  ــــــــــــى، طريق الشــــــــــــــــــوق والذوق، ظنونــــــــــــــــا، فنــــــــــــــــــــــون ــــــــــــود، وال يحصـــــــومواعيد عرقوب، ومـــــــــرقد، واملعلــــــــــــــــــــــوات، الك

 وغيرها من األلفاظ.

و قوله في ونالحظ في هذه القصيدة استعمال اللطائف البالغية عبر األبيات التي تعكس لنا مهارته اللغوية حسب مقتضيات األحوال والظروف نح   

 املدح:

 ـــم تــــــــف بالعهــــــــــــد تواعــــــــــــــــدت األيـــــــــــــــــــــــــام لقيــــــــــــــــــا محمــــــــــد  *** مواعيد عرقوب ولــــــــــــ 

ب في مخالفته ألخيه العهد من قطعه التر ليال بعد املواعيد  شبه الشاعر حالة مواعيد األيام في عدم تبليغه إلى محل يلقى به ممدوحه وحالة عرقو 

 مرات، وهو تشبيه تمثيلي لتشبيهه حال األيام وحال العرقوب ولم يذكر أركان التشبيه املعروفة عند البلغاء.

 بقوله:ومن الصور البالغية في القصيدة، استخدام صيغ اإلنشاء املختلفة بشكل طبيعي كاإلستفهام وهو غير الحقيقي   
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 في طــــــرد  أأصبر عن حبـــــــــــــي وحزنـــــــــــــي هائــــــــــــــــــج  *** فصبـــــــــــري فـــــــي عكس وحزنــــــــــــــــي  

ى أساس تجربته قدأخلص الشاعر قصيدته حسب رؤية الباحث في إظهار عواطفة ومشاعره املدية عبر أبيات القصيدة تجاه الشوق والوجد عل 

حزنه تجاه اإلنفعالية الصادقة باملعنى الذي أشار إليه األستاذ نائبي سويد "نعني بالصدق مطابقة الكالم لعقيدة املتكلم..." فصور الشاعر فرحه و 

 املمدوح من أمله ازورته وعدم وقوع ذلك على ذات شخصيه مشيرا لهفه في مشاعر صادقة كقوله:

 ـــــــــــا خيــــــــر من وطأ الثرى *** نبي الهدى النجـــــــــــــــم الوقــــــــــود محمــــــــــدومن لـــــــــــي بلقيـ

 ــــــــدـــم تــــــــف بالعهــــتواعــــــــــــــــدت األيـــــــــــــــــــــــــام لقيــــــــــــــــــا محمــــــــــد  *** مواعيد عرقوب ولــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــوه بالـــــــــــــــــــــــــــوردإلى م وحتى م التالقــــــــــي وهــــــــــــل لنـــــــــــــــــــا  *** بــــــــــــــــزورة مــــــــــــــأواك املفــــ 

 ـــــل لـــــــــــي قريبـــــــــــــــا زور مـــــــــرقد أحمــــــــــدوهل تصدق اآلمــــــــــــال واليأس كـــــــاذب *** وهــــــ 

 ـــــــــــــــــــــام محمــــــــــــــــــــــــدشهـــــــــــــــــــــــــــــدت وأشهدت املالئك أننــــــــــــــــي  *** منـــــــــــــاي أرى خيـــــــــــــــــــر األنـ 
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